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Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.
Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2023 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ustanowionego
ustawy  z  dnia  23  października  2018  roku.  Limit  środków  otrzymanych  na  dofinansowanie  zadañ  powiatowych  i  zadañ
gminnych  w  województwie  dolnośląskim  w  2023  r.  wynosi  128  766  900,21  zł.
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Informujemy,  że  obecnie  procedowany  jest  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  Rządowym  Funduszu  Rozwoju  Dróg  oraz
niektórych  innych  ustaw.  Projektowane  zmiany  przewidują  m.in.  rozszerzenie  katalogu  zadań  dofinansowywanych  ze
środków  Funduszu.

W  celu  kontynuowania  działań  zmierzających  do  dalszego  podnoszenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  w  Polsce,
rozwinięciu ulegną wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w
ramach zadań powiatowych i gminnych jako zadania mające na celu ochronę przede wszystkim niechronionych uczestników
ruchu.  Do  tych  zadań  należy  rozwój  takich  elementów infrastruktury  drogowej  jak:  drogi  dla  rowerów,  chodniki  (drogi  dla
pieszych), przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów (rowerów), perony (autobusowe) wraz z dojściami.

Ponadto,  w  celu  ułatwienia  powiatom  i  gminom  utrzymania  infrastruktury  drogowej  w  odpowiednim  standardzie  jakości
wyodrębnione zostaną również zadania remontowe jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych.

Biorąc  pod  uwagę   projektowane  zmiany  w  ustawie  o  RFRD   możliwe  będzie  odrębne   ogłoszenie  -   jeszcze  w  tym  roku
kalendarzowym, na dofinansowanie w roku 2023 -  naborów wniosków na zadania polegające na remontach dróg oraz dot.
poprawy  bezpieczeństwa  pieszych.  Jednocześnie  zwracam  uwagę  na  brzmienie  projektowanego  przepisu  art.  26  ust.  4a
wskazującego na  możliwość umieszczenia zadania remontowego  tylko na jednej liście zadań powiatowych i gminnych.
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